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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai penelitian terdahulu 

yang mana tema tersebut behubungan erat dengan tema yang peneliti lakukan. 

Pada tahap ini ialah uraian secara singkat terhadap pembahasan dari setiap 

penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Menjelaskan apa saja perbedaan  pada 

tiap penelitian terdahulu dengan permasalahan yang akan peneliti jelaskan yaitu 

mengenai Kinerja KPUD Kota Batu dalam meningkatkan Electoral Activity 

Pada Pilgub Tahun 2018. 

Adapun kerangka teori yang dijelaskan terkait dengan tema penelitian 

meliputi Kinerja dari lembaga KPU dalam meningkatkan Partisipasi Politik 

Masyarakat. Hal tersebut ditunjukan untuk lebih memahami acuan teoritik 

penelitian. Dan dari penelitian tersebut  dapat dipakai sebagai pedoman untuk 

mempermudah dalam membuat alur dalam menganalisis data atau mengelola data 

yang peneliti dapatkan di tempat penelitian. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu dibutuhkan dalam mencari serta menjadi referensi 

bagi peneliti dalam menyusun penelitian mengenai Kinerja KPU, khususnya KPU 

Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 

tahun 2018. Adapun kumpulan penelitian terdahulu yang berhasil peneliti himpun 

meliputi : 
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No Nama Judul Masalah Teori Hasil Temuan 

1. Derry 

Kurnia

wan 

Kinerja 

KPUD dalam 

Menyelengga

rakan 

PILPRES 

2014 di Kota 

Samarinda 

3 (2) 2015, 

1225-1239 

Adanya 

permasalahan 

yang terjadi di 

tengah 

pelaksanaan 

PILPRES 

disebabkan 

Tenaga SDM 

dari 

penyelenggara 

belum 

memadai 

dalam 

pemenuhan 

logistik 

Benardin dan 

Russel  

(2003: 223-

224) 

Kinerja 

Kinerja 

pelaksana 

PILPRES dinilai 

belum dapat 

memenuhi 

tujuan 

dkarenakan 

masih 

banyaknya 

daftar pemilih 

tetap yang ganda 

serta, juga 

kurangnya 

kaderisasi 

generasi muda 

yang selektif 

menjadikan 

pelaksanaan 

tupoksi 

seringkali 

terhambat. 

2. Willem 

Oroco

mna 

Kinerja 

Panitia 

Pengawas 

Pemilihan 

Umum 

Legislatif 

Tahun 2014 

di Distrik 

Moskona 

Utara 

Panitia 

Pengawas 

tidak 

menjalankan 

tugasnya 

dengan optimal 

dikarenakan 

adanya 

kecurangan 

yang terjadi 

dalam 

penggelembun

gan suara dari 

partai  

Hassel Nogi 

(2005: 175) 

Kinerja 

Capaian Kerja 

yang dilakukan 

Panwaslu belum 

maksimal 

dikarenakan 

banyaknya 

hambatan yang 

terjadi di 

antaranya SDM, 

anggaran serta 

adanya 

ketentuan yang 

membatasi 

Panwaslu untuk 

bergerak 

maksimal. 

3. Anusa 

Parti, 

Artoyo, 

Sukamt

o 

Kinerja 

Aparatu 

Komisi 

Pemilihan 

Umum Kubu 

KPU belum 

dapat 

memberikan 

pelayanan 

sebaik 

Prawirosenton

o (2004:12) 

Kinerja 

Kemampuan 

aparatu masih 

terbatas di 

karenakan 

fasilitas gedung 
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Raya mungkin 

dikarenakan 

minimnya 

SDM juga 

potensi SDM 

yang kurang 

memadai 

dalam 

memahami 

tugas dan 

fungsi, serta 

fasilitas sarana 

belum 

mendukung. 

yang belum 

memadai, juga 

minimnya 

anggaran. Hal 

ini menjadikan 

masyarakat 

untuk terus 

berfikiran 

negatif kepada 

aparat akibat 

ketidak puasan 

masyarakat. 

4. Farried 

Potabu

ga 

Kinerja KPU 

Sigi dalam 

Penyelenggar

aan 

Pemilihan 

Umum 

Anggita 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat, 

Dewan 

Perwakilan 

Daerah, dan 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat 

Daerah 

Tahun 2014 

Permasalahan 

yang terjadi 

adalah adanya 

masyarakat 

yang telah 

memiliki KTP 

belum terdaftar 

di dalam DPT, 

begitu pun 

sebaliknya 

masyarakat 

yang belum 

memiliki KTP 

terdaftar ke 

dalam DPT. 

Hal ini 

disebabkan 

kurangnya 

produktifitas 

KPUD Sigi. 

Dwiyanto 

(2002: 48-49) 

Melihat dari 

unsur 

Produktifitas 

kinerja KPU 

Kab. Sigi sudah 

optimal, melihat 

dari unsur 

responsibilitas 

juga sudah 

cukup optimal, 

melihat dari 

unsur 

akuntabilitas 

juga terlaksana 

dengan optimal 

pula, namun 

melihat dari 

unsur kualitas 

layanan maupun 

responsivitas 

masih belum 

optimal. 

Kurangnya 

responsivitas 

dari sejumlah 

jajaran ad hoc 

yang berada di 

bawah KPU 
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sehingga perlu 

adanya 

koordinasi 

intensif lagi agar 

masukan dari 

masyarakat 

dapat 

tersalurkan. 

5. Riski 

Kristant

o 

Kinerja 

Panwaslu 

Kabupaten 

Malang 

dalam 

pelaksanaan 

Pileg Tahun 

2009 

Banyaknya 

permasalahan 

yang 

ditimbulkan 

oleh setiap 

elemen mulai 

dari kurang 

efektifnya PPS 

dalam 

menyampaikan 

sosialisasi, 

hingga 

penggiringan 

masa pada saat 

kampanye 

yang dilakukan 

partai maupun 

KPU 

Aman Sudarto 

Kinerja 

Kinerja Pnwaslu 

dirasa masih 

kurang optimal 

dikarenakan 

panwaslu belum 

dapat 

memahami 

tugas dan 

fungsinya 

masing-masing 

hal ini terjadi 

akibat adanya 

peluang 

perekrutan 

secara 

sembarangan 

hingga terjadi 

permasalahan 

sedemikian rupa 

6. Suparto

, 

Muham

madiah, 

Syamsi

r rahim 

Kinerja 

KPUD 

Kabupaten 

Luwu Utara 

dalam 

Pemutakhiran 

Data Pemilih 

pada 

PILGUB 

Sulawesi 

Selatan 

Tahun 2013 

Vol III No. 2  

October 2013 

Adanya daftar 

pemilih tetap 

yang ganda 

dengan jumlah 

yang tidak 

sedikit. Hal ini 

beresiko 

menimbulkan 

konflik 

Amstrong dan 

Baron 

(1998:15) 

Kinerja aparat 

KPUD dalam 

pemutakhiran 

data telah 

berjalan dengan 

baik namun 

belum efektif 

dikarenakan 

masih 

banyaknya 

masyarakat yang 

belum terdaftar 

kedalam DPT. 

7. Mucha Kinerja Tingkat Anwar Prabu Perlu adanya 
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mmad 

Fajri 

Ichsan, 

Muhajir

ah 

Hasanu

ddin, 

syamsir 

rahim 

KPUD dalam 

Pemilu 

Kepada 

Daerah 

Tahun 2013 

di Kabupaten 

Takalar 

pemilih yang 

tidak 

menggunakan 

hak pilih 

dinilai masih 

cukup besar 

(2004:67) peningkatan 

kinerja KPU 

dikarenakan 

masih adanya 

permasalahan 

pada keakuratan 

daftar pemilih 

karena masih 

adanya pemilih 

anak-anak dan 

belum 

memenuhi 

persyaratan juga 

adanya pemilih 

yang tidak 

sesuai dengan 

DPT. 

8. Fajar 

Suranto 

Kinerja 

Organisasi 

Komisi 

Pemilihan 

Umum 

(KPUD) Kota 

Pontianak 

Ratusan 

masyarakat di 

daerah 

pontianak 

terancam 

kehilangan hak 

pilihnya,begitu 

pun dengan 

adanya DPT 

ganda. 

Bastian 2001 

Kinerja 

Kinerja KPUD 

Kota Pontianak 

dalam 

menjalankan 

tugasnya belum 

maksimal 

dikarenakan, 

singkatnya 

waktu dalam 

penyusunan dan 

pengumuman 

(DPS) dan (DP) 

sehingga 

pemilih 

kemungkinan 

kecil mengecek 

nama pemilih 

dikelurahan. 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti telah menemukan 

adanya penelitian yang saling terkait dan mendukung terhadap penelitian yang 

dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Derry Kurniawan yang berjudul 

Kinerja KPUD dalam Menyelenggarakan PILPRES 2014 di Kota Samarinda 

mencoba untuk mengetahui latar belakang terjadinya permasalahan: 
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“Keberhasilan yang dilakukan pada pemilu dengan melihat sejauh apa 

KPUD Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta 

mengukur hasil dari capaian yang dilakukan oleh KPUD karena 

keberhasilan diukur dari kinerja yang dilakukan”. 

 

faktor terjadinya permasalahan yang terjadi di Kota Samarinda yaitu jumlah 

tenaga atau aparatur yang terbatas untuk mendistribusikan surat suara maupun 

proses pelipatan surat suara. Hal ini menjadikan kinerja aparatur KPUD masih 

belum maksimal. 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiliam Orocomna, panitia 

pengawas pemilu tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana 

mestinya dikarenakan adanya tindakan kecurangan berupa penggelembungan 

suara yang mana berimbas pada munculnya konflik. Disisi lain, aparat pengawas 

pemilu tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal disebabkan oleh 

terbatasnya SDM dari aparatur, dan adanya kebijakan yang membatasi 

pengawasan secara berkala. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anusapati bersama termannya menjelaskan 

bahwa KPU Kubu Raya belum dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini 

disebabkan minimnya sumberdaya manusia aparatur yang berkompeten pada 

bidangnya, juga terbatasnya jumlah sumber daya aparatur melihat luasnya 

cakupan wilayah kerja, juga terbatasnya sarana prasana yang menjadi hal pokok 

dalam peningkatan kinerja yang berimbas pada pola fikir masyarakat yang 

cenderung negatif kepada aparatur penyelenggara pemilu.  

Penelitian yang dilakukan oleh Farried Potabuga yang melihat faktor 

permasalahan dari banyaknya masyarakat yang belum terdaftar di Daftar Pemilih 

Tetap namun telah memiliki KTP, dan di sisi lain adapula masyarakat yang telah 

terdaftar kedalam Daftar Pemilih Tetap walaupun belum memiliki KTP. hal ini 
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dikarenakan kurangnya kualitas dari aparatur juga responsivitas yang diberikan 

oleh aparatur kepada masyarakat.  

Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Riski Kristanto melihat faktor 

permasalahan yang terjadi yaitu dikarenakan setiap elemen lembaga maupun 

partai yang terlalu sibuk berpatokan dengan jadwal dan penyelenggaraan pemilu 

legeslatif tanpa memikirkan adanya kualitas, menjadikan setiap kegiatan sebagai 

formalitas sehingga berimbas pada timbulnya konflik. Hal ini menjadikan 

Panwaslu sebagai pengawas pemilu kewalahan dan bingung dalam menyelesaikan 

konflik akibat kurangnya pemahaman pada bidangnya masing-masing. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suparto melihat faktor 

permasalahan yang timbul dikarenakan adanya daftar pemilih tetap yang ganda 

secara tidak langsung hal ini akan menimbulkan konflik. Maka kinerja Komisi 

Pemilihan Umum Daerah belum dapat menjalankan tugasnya dengan semaksimal 

mungkin. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajri Ichsan permasalahan 

terjadi akibat rendahnya tingkat partisipasi politik dalam menggunakan hak 

pilihnya pada tehapan pesta demokrasi. Hal ini terjadi akibat masih banyaknya 

masyarakat yang belum terdaftar ke dalam daftar pemilih tetap. Maka perlu 

adanya peningkatan kinerja dari aparatur penyelenggara pesta demokrasi atau 

KPU. 

Menelusuri hasil penelitian dari Fajar Suranto faktor permasalahan yang 

timbul adalah ketidakoptimalan dalam penginputan maupun pengoreksian daftar 

pemilih tetap yang menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum, sehingga 

masyarakat Pontianak memiliki kekhawatiran atas ancaman kehilangan hak pilh 
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suara dalam pemilu di Kota Pontianak. Permalasaah ini terjadi karena singkatnya 

waktu yang diberikan kepada KPUD sehingga Komisi Pemilihan Umum di Kota 

Pontianak itu sendiri tidak dapat bekerja secara profesional. 

2.2 Kerangka Teori  

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis, 

strategi, serta profesionalisme yang dilakukan oleh sebuah organisasi  atau 

lembaga. Bastian (2001) dalam Syarifuddin dan Tangkilisan (2004) 

mengemukakan: 

“Kinerja organisasi sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian dalam 

pelaksanaan sebuah tugas dalam suatu organisasi dan upaya dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi, oeganisasi tersebut.” 

 

Kinerja organisasi tidak hanya merupakan pelaksanaan tugas dalam suatu 

organisasi atau lembaga, tapi juga bagaimana proses yang dialami oleh lembaga 

tersebut dalam mencapai hasil sesuai dengan visi dan misi organisasi. Teknik dan 

metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama 

dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program 

dan kegiatannya. Program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam 

perencanaan strategi organisasi atau lembaga yang bersangkutan. 

 Cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan dalam 

sebuah organisasi gunanya untuk melihat sejauh mana lembaga komisi pemilihan 

umum dapat dikatakan berhasil atau tidak. Teknik dan metode yang digunakan 

dalam menganalisis kinerja kegiatan yang pertama-tama dilakukan adalah dengan 

melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya. Program 

dan kegiatan yang dilakukan adalah program dan kegiatan yang telah tertuang 
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dalam perencanaan strategi  yang bersangkutan.  

Mardiasmo (2001: 76) menjelaskan bahwa dalam mengukur kinerja pada 

suatu program, tujuan dari suatu program harus disertai dengan indikator-

indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam 

pencapaian tujuan tersebut.  

 

Dengan melihat setiap tahapan pada indikator diatas, adapun tiga konsep 

untuk mengukur kinerja lembaga dan dirasa sangat berkesinambungan perihal 

kinerja lembaga tersebut menurut Lenvine (2006:49) yaitu : 

a. Akuntabilitas, yaitu suatu ukuran yang menunjukan seberapa besar 

tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi dengan ukuran nilai-

nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki 

oleh para stakeholder. 

b. Responsibilitas, yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi publik 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan 

sesuai dengan kebijakan organisasi. 

c. Responsivitas, yaitu kemampuan aparatur untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta 

mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Sesuai dengan penelitian ini, Kinerja KPU tentu saja berkaitan erat dengan 

apa saja yang telah ditetapkan di dalam tahapan awal penyusunan program dan 

kegiatan yang akan dilakukan, program dan kegiatan inilah yang nantinya dapat 

menjadi acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan lembaga KPU khususnya 

KPU Kota Batu dalam mengimplementasikan sesuai dengan peraturan yang telah 

di tetapkan.  
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2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Dalam menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penulis 

mencoba mengacu pada beberapa kerangka teori dan model yang dikembangkan 

oleh beberapa ahli. Dengan mengacu pada kerangka teori yang digunakan para 

ahli pada penelitian kinerja organisasi, diharapkan kerangka teori tersebut dapat 

dijadikan pedoman dalam melihat fenomena yang terjadi dalam kinerja, 

khususnya kinerja aparatur organisasi, walaupun dalam pelaksanaannya 

disesuaikan dengan fenomena di lapangan (actionable causes). Dwidjosoesastro 

(2002:28),  menyatakan bahwa : 

“organisasi bukanlah sistem yang tertutup (close system) melainkan 

organisasi tersebut akan selalu dipaksa untuk memberi tanggapan atas 

rangsangan yang berasal dari lingkungannya”.  

 

Dari pengertian tersebut, Pengaruh lingkungan dapat dilihat dari dua segi: 

pertama, lingkungan eksternal yang umumnya menggambarkan kekuatan yang 

berada di luar organisasi seperti faktor politik, ekonomi dan sosial, kedua adalah 

lingkungan internal yaitu faktor-faktor dalam organisasi yang menciptakan iklim 

organisasi dimana berfungsinya kegiatan mencapai tujuan. Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Higgins dalam Hasanusi (2005:114) menyatakan bahwa :  

“ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu 

kapabilitas organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk menunjuk pada 

kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor stratejik yaitu 

kekuatan dan kelemahan”. 

 

Kekuatan merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, 

yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategi dalam mencapai 

sasarannya; sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal 

yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Kedua faktor ini 

saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor yang perlu diperhitungkan 
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dalam melihat kemampuan internal organisasi antara lain: struktur organisasi, 

sumberdaya baik dana maupun tenaga, lokasi, fasilitas yang dimiliki, integritas 

seluruh karyawan dan integritas kepemimpinan. Kondisi yang kedua adalah 

lingkungan eksternal, yang terdiri atas dua faktor strategi, yaitu peluang dan 

ancaman atau tantangan. 

Peluang sebagai situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu 

organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian sasarannya; 

sedangkan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi 

tidak dapat mencapai sasarannya. Dalam mengamati lingkungan eksternal, ada 

beberapa sektor yang peka secara stratejik, artinya bisa menciptakan peluang, atau 

sebaliknya merupakan ancaman. Perkembangan teknologi misalnya, peraturan 

perundang-undangan, atau situasi keuangan, dapat saja memberi keuntungan atau 

kerugian bagi organisasi.  

2.2.3 Komisi Pemilihan Umum (KPU)  

Indonesia merupakan negara demokratis dimana salah satu perwujudannya 

yaitu diadakannya pesta demokrasi, atau yang disebut dengan pemilu. Sesuai 

dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, 

penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu, salah 

satunya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).  

Definisi Komisi Pemilihan Umum menurut Jimly Asshiddiqie (2006:236-

239) adalah : 

“Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang 

menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, meliputi Pemilihan 

Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Dareh dan Wakil Kepala 

Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya 

dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya 
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ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi 

Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam 

UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan 

umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu 

Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
1
 

 

Dari definisi diatas, KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang 

bersifat nasional, tetap dan mandiri, serta KPU tidak dapat disejajarkan dengan 

lembaga negara manapun. Sejarah terbentuknya KPU dimulai sejak diadakan 

pemilu pertama kali pada tahun 1955. 

 Pesta demokrasi ini dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang telah 

dibentuk Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno yang telah dirintis sejak 1946. 

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November Tahun 1953, Presiden 

Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor. 188 Tahun 1955 tentang 

Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bertugas untuk 

menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilu 1955 untuk memilih 

anggota konstituate dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
2
.  

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 menyebutkan bahwa PPI 

berkedudukan di ibukota negara, Panitia Pemilihan Daerah (PPD) berkedudukan 

di setiap daerah pemilihan, Panitia pemilihan Kabupaten berkedudukan di setiap 

Kecamatan, Panitia pendaftaran pemilihan berkedudukan disetiap desa dan panitia 

pemilihan luar negeri. Pemilihan yang pertama kali tersebut berhasil dilaksanakan 

dengan aman, lancar, jujur dan adil serta demokratis. Perjalanan sukses pemilu di 

Indonesia yang pertama kalinya tidak dapat diterapkan pada pemilu periode 

berikutnya atau lima tahun kedepan, dimana pada hal ini sangat disayangkan 

                                                           
1 Jimly Asshiddiqie (2006:236-239) Definisi Komisi Pemilihan Umum 
2
 https://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/8/PEMILU-1955/MzQz, di akses pada 

tanggal 28 Tahun 2019.  

https://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/8/PEMILU-1955/MzQz
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sekali, meskipun di tahun 1958 pejabat Presiden Soekarno sudah melantik Panitia 

Pemilihan Indonesia II, yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik 

dengan keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimana Presiden Soekarno secara 

sepihak membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR-Sementara yang 

semua anggotanya di angkat oleh presiden. Pada dekrit itu pula Presiden Soekarno 

membubarkan kontituante dan mengutarakan pernyataan serta kembali ke UUD 

1945 yang diperkuat oleh angan-angan Presiden Soekarno menguburkan 

kepartaian di Indonesia.  

Pengangkatan keanggotaan MPRS dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan 

memang tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Karena UUD 1945 tidak 

memuat tentang klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Rezim 

yang kemudian disebut dengan demokrasi terpimpin itu tidak pernah sekalipun 

menyelenggarakan pemilu kepresidenan. Pada Tahun 1963, MPRS ketika 

anggotanya di angkat oleh Soekarno, diinnstruksikan untuk menetapkan orang 

yang mengangkatnya menjadi presiden seumur hidup. Ini merupakan suatu bentuk 

kekuasaan otoriter yang mengabaikan keinginan rakyat.  

Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui sidang istimewa 

bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/1967) setelah meluasnya krisis 

politik, ekonomi dan sosial pasca kudeta G 30 S/PKI. Tongkat kepemimpinan 

Republik Indonesia selanjutnya diserahkan kepada Soeharto yang diberi amanah 

untuk menggantikan jabatan Presiden Soekarno. Diman pemerintahan Orde Baru 

Presiden Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas 

sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. LPU terbentuk 

berdasarkan Keppres No 3 Tahun 1970 diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang 
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keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan. Sekertariat 

umum LPU dan Badan Perbekalan dan perhubungan
3
. Menyusul runtuhnya rezim 

orde baru yang diakibatkan oleh gejolak politik di masyarakat. Presiden Soeharto 

mengumumkan pemunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia dari 

kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan jabatan keprisidenan selanjutnya 

digantikan oleh wakil Presiden Bacharuddin Jusuf  Habibie. 

 Pada masa inilah sejarah Komisi Pemilihan Umum pertama kali dibentuk 

melalui Keppres No 16 Tahun 1999. LPU yang dibentuk oleh Presiden Soeharto 

pada Tahun 1970 itu ditransformasikan menjadi Komisi Pemilihan Umum dengan 

memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasinya menjelang pelaksanaan 

pemilu 1999. Saat itu KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil 

peserta pemilu Tahun 1999 serta tokoh-tokoh masyarakat yang berjumlahkan 53 

anggota dan dilantik oleh Presiden BJ.Habibie pembentukan KPU dilakukan 

karena adanya desakan dari publik menuntut pemerintahan yang demokratis. 

Pemilu disusun untuk sebuah alasan agar dapat meraih pengakuan maupun 

kepercayaan dari  publik. Termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan 

lembaga-lembaga lain yang merupakan produk pemilu 1997 pemerintahan orde 

baru sudah dianggap tidak mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat.  

Pelaksanaan pemilu dipercepat, hal ini mengakibatkan bukan hanya 

diganti keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi 

Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatan yang seharusnya berlangsung 

sampai pada Tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum 

pernah terjadi sebelumnya. Pemilu di Tahun 1999 itu sendiri menghasilkan 

                                                           
3
 http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf , diakses 28 Juli Tahun 2019 
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kemenangan bagi pasangan calon K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan 

Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke 3. 

Pada masa jabatan Abdurrahman Wahid, beliau melakukan perombakan struktur 

KPU melalui Keppres No 70 Tahun 2001
4
.  

Perombakan struktur KPU ini merupakan upaya perbaikan dari 

pembentukan KPU sebelumnya dijamin pemerintahan presiden B.J Habibie. 

Perombakan struktur tersebut dapat dilihat dari pemangkasan struktur pejabat 

KPU sebelumnya yang beranggotakan 53 orang. Struktur KPU pada masa 

Presiden Abdurrahman Wahid ini terdiri dari unsur LSM serta akademisi yang 

beranggotakan 11 orang. Hal ini dibentuk agar nantinya mekanisme kerja Komisi 

Pemilihan Umum dapat berjalan lebih efektif dibandingkan dengan KPU 

sebelumnya yang beranggotakan 53 orang. 

 Pelantikan struktur KPU tersebut dilakukan pada tanggal 11 April 2001 

dan dilantik secara langsung oleh presiden Abdurrahman Wahid. Pada periode 

kedua pada masa orde baru ini pemilu dilaksanakan dengan lebih tertib dan 

komprehensif mengingat perubahan-perubahan yang terus dilakukan untuk 

membenahi dan memperbaiki sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilu kedua 

ini menghasilkan pasangan calon Megawati Soekarno Putri dan Prof. Dr. H. 

Hamza Has sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke 4. Setahun pasca pergantian 

kepemimpinan negara, Presiden Megawati Soekarno Putri merancang Keppres 

mengenai pembentukan tim seleksi anggota KPU. Fungsi dari tim seleksi yang 

dibuat adalah membantu presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang 

baru dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pemilihan 

                                                           
4
 http://dapp.bappenas.go.id/website/peraturan/file/pdf/KEPPRES_2001_070.pdf, di akses 28 

Juli 2019.  

http://dapp.bappenas.go.id/website/peraturan/file/pdf/KEPPRES_2001_070.pdf
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secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya tim seleksi anggota KPU 

bertanggung jawab kepada presiden. Pembentukan tim seleksi anggota KPU ini 

dibuat berdasarkan Keppres No 67 tahun 2002 untuk membentuk kepengurusan 

KPU dalam menghadapi pemilihan umum di tahun 2004 yang akan datang
5
.  

Pembentukan tim seleksi anggota KPU bertujuan untuk mengangkat 

kepengurusan KPU yang pertama pasca perbaikan struktur KPU yang dilakukan 

oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pada pemilu 2004 menghasilkan pasangan 

calon Susilo Bambang Yudhoyono dan H.M Yusuf Kalla sebagai Presiden dan 

Wakil Presiden PI ke 5. Masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

mempunyai keistimewaan tersendiri dipasca era reformasi demokrasi. Beliau 

memenangkan 2 kali tahapan pemilu presiden mengalahkan saingan lainnya di 

pemilu 2004 dan 2009.  

Presiden merombak pasangan Wakil Presiden ditahap kedua masa 

jabatannya menjadi Prof. Dr. Buediono, M.Ec sebagai wakil presiden Republik 

Indonesia. Pembentukan pengurusan KPU yang kedua ini dilakukan berdasarkan 

Keppres Nomor 12 Tahun 2007 mengenai pembantukan tim seleksi anggota 

KPU
6
.Tim seleksi anggota KPU yang terakhir (ketiga) dibentuk berdasarkan 

Keppres No 33 Tahun 2011 tentang pembentukan tim seleksi calon anggota KPU 

tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia 

Susilo Bambang Yudhoyono
7
. Pembentukan tim seleksi ini di lakukan dalam 

rangka melaksanakan Undang-undang No 15 tahun 2011 dan Undang-Undang 

                                                           
5
 https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/KEPPRES_67_2002_ok.pdf , di 

akses 28 juli 2019.  
6
 http://www.menpan.go.id/jdih/perundang-undangan/keputusan-presiden/file/941-

keppres2007-no-012?start=220 diakses 28 Juli 2019.  
7
 http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2012/05/10/k/e/keppres_no.07-2012.pdf, 

diakses 28 Juli 2019  

http://www.menpan.go.id/jdih/perundang-undangan/keputusan-presiden/file/941-keppres2007-no-012?start=220
http://www.menpan.go.id/jdih/perundang-undangan/keputusan-presiden/file/941-keppres2007-no-012?start=220
http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2012/05/10/k/e/keppres_no.07-2012.pdf
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sebelumnya pasca perbaikan tentang penyelenggaraan pemilihan umum.  

KPU yang ketiga ini mempunyai anggota yang berjumlah 7 orang yang 

terdiri dari peneliti, birokrat, serta akademis. Selanjutnya penyelenggaraan pemilu 

saat ini yang berjumlah 10 orang dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang akan dilaksanakan 

oleh KPU karena, Kinerja KPU merupakan proses kerja atau pelaksanaan dari 

kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan 

inilah yang nantinya dapat menjadi acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan 

kinerja KPU khususnya KPU Kota Batu. Program dan kegiatan yang dilakukan 

oleh KPU dalam pemilihan umum ialah
8
 : 

a. Perencanaan program dan anggaran  

b. Penyusunan dan penandatanganan naskah 

c. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pmerintahan 

d. Sosialisasi 

e. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS 

f. Pemantauan pemilihan 

g. Pengelolaan daftar penduduk potensial pemilih pemula 

h. Pemutahiran data dan daftar pemilih 

Dari program kerja di atas dapat dilihat sebagai indikator kinerja yang 

dapat di tentukan berhasil tidaknya lembaga KPU dalam melaksanakan program 

dan kegiatannya. 

 

 

                                                           
8
 UUD Penyelenggaraan Pemilu 
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2.2.4 Pemilihan Umum  

Pemilihan Umum 2004 merupakan tonggak sejarah bagi bangsa dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena untuk pertama kalinya akan 

dilakukan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, selain pemilihan anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI. Pemilu di tahun 2004 merupakan 

peluang emas bagi masyarakat Indonesia untuk dapat berperan aktif memberikan 

suaranya terhadap pemilihan calon-calon pejabat yang akan menduduki kursi 

jabatan. 

Pemilu di Tahun 2004 banyak sekali terdapat perbedaan perbedaan yang 

sangat signifikan adalah sistem pemilu yang dilaksanakan pada Tahun 2004 ini 

menganut sistem proposional dengan daftar calon terbuka
9
. Sedangkan pada 

pemilu tahun 1999 sistem pemilu yang digunakan yaitu sistem proporsional 

dengan daftar calon tertutup. Disini pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota 

DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem 

proporsional dengan daftar calon terbuka artinya pemilih diminta untuk 

mencoblos tanda gambar parpol peserta.  

Menurut undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang penyelenggaraan 

pemilu pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa pemilihan umum adalah merupakan 

sarana pelaksanaan rakyat yang di selenggarakan secara langsung, umum, rahasia, 

jujur, dan adil dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat banyak pengertian tentang pemilihan 

umum yang di kemukakan oleh para ahli ilmu politik maupun yang terdat dalam 

                                                           
9
 Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2003. 
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perundang-undangan di antaranya sebagai berikut:  

“pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan 

rakyat dalam pemerintahan negara kesatuan republik indonesia yang 

berdasarkan pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahuan 1945.” (Undang-

undang No. 12 tahun 2003) 

 

Pemilihan umum didalam undang-undang telah dijelaskan sebagai upaya 

dalam kedaulatan rakyat yang hakiki, juga merupakan sebuah proses dalam 

mewujudkan keinginan masyarakat dengan menggunakan hak pilihnya pada 

tahapan pemilihan umum yang tengah berlangsung dalam suatu negara tersebut. 

Ramlan Surbakti Menjabarkan pemilu mengandung paling tidak dua makna yang 

sekaligus menjelaskan tujuannya. 

“Pertama, sebagai proses pemungutan suara untuk seleksi 

perwakilan/kepemimpinan. Dalam proses ini, pelibatan (partisipasi) 

warganegara (penduduk yang mempunyai hak pilih) merupakan faktor 

utama. Sebagai catatan, makna ini dalam praktek politik acapkali 

diterjemahkan sebagai usaha mobilisasi atau penggalangan dukungan 

rakyat terhadap negara pemerintah. Kedua, sebagai mekanisme 

memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran 

badan perwakilan agar integrasi masyarakat tetap terjamin. “(Surbakti, 

1992 : 181-182) 

 

Selain pemilihan umum ada pula Pemilihan Umum kepala daerah yang 

meruakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara 

langsung pada tingkat lokal gunanya untuk melaksanakan otonomi daerah pada 

mulanya rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah (RUU Pilkada) 

disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 26 september 2014 menjadi UU. Poin 

penting dalam UU adalah pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Pilkada 

Langsung pertama kali diselenggarakan ada bulan Juni 2005 dengan dasar hukum 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 
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Telah terjadi beberapa kali aksi unjuk rasa yang terjadi selama 

pembahasan RUU oleh DPR. Pandangan dari pihak yang mendukung Pilkada 

langsung baik di masyarakat maupun DPR, pada intinya pemerintah dan DPR 

dituding ingin mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah seperti pada masa 

Orde Baru. Pilkada langsung dinilai sebagai salah satu upaya yang mencerminkan 

kedaulatan rakayat. Merupakan ciri dari suatu negara yang menganut paham 

demokrasi dan harus dipertahankan.  

Permasalahan hadir dengan menampakan isu munculnya kapitalisasi yang 

akan menjadikan pilkada jauh lebih mahal dibandingkan dengan model pemilihn 

kepala daerah melaalui perwakilan DPRD
10

. Pilkada langsung dianggap akan 

gagal menciptakan clean and good governance, yang berimbas akan terjadinya 

kasus tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh  Kepala Daerah
11

. Pada 

tanggal 2 Oktober 2014, Presiden SBY menerbitkan dan menandatangani dua 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPPU) terkait kegiatan 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Presiden SBY menegaskan bahwa 

penerbitan dua Perppu ini berdasarkan keinginan dari masyarakat luas yang 

menginginkan tetap berlangsungnya pilkada langsung.  

Dua perppu yang ditandatangani oleh Presiden SBY adalah Perppu Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perppu tersebut 

sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota. Perppu perubahan kedua yang terkait dengan 

Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang isisnya 

menghapus kewenangan DPRD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah. 

                                                           
10

 Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2006, Pilkada langsung; Prblem dan Prospek, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, Hal. 60. 
11

 Tjhajo Kumolo. 2015, Politik Hukum Pilkada Serentak. PT Mizan Publika, Jakarta Selatan. 
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Reaksi rakyat yang menginginkan pilkada langsung didengar oleh 

pemerintah, dan didengar oleh DPR periode sebelumnya yang mayoritas 

menginginkan pilkada tidak langsung (pilkada oleh DPRD). Pada tanggal 2 

oktober 2014, Presiden SBY mengirimkan PerPPu Pilkada ke DPR, perppu 

tersebut berisi pembatalan UU pilkada yang baru disahkan oleh DPR bebrapa hari 

sebelumnya. Pada 20 Januari 2015, terjadi sejumlah perebatan sampai akhirnya 

kedua perppu tersebut lolos menjadi rancangan Undang-Undang (RUU).  

Pada 2 Februari 2015, Presiden Joko Widodo menandatangani undang-

undang (UU) tentang pemilihan kepala daerah (PILKADA) dan UU tentang 

Pemerintah Daerah tersebut, pengesahan Perppu No 1/2014 menjadi UU No. 

1/2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 

Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pengganti 

undang-undang yang memberikan jaminan hukum dan politik bagi pelaksana 

pilkada langsung oleh rakyat. Berdasarkan undang-undang pasal 18 Ayat (4) 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

menyebutkan bahwa Gurbernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai 

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota dipilih secara demokratis.  

Pemilihan demokratis terhadap kepada daerah tersebut, dengan mengingat 

bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 

2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyetakan 

antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih 

kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam 

undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung dikarenakan kepala 

daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepala daerah dan 
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perangkat daerah
12

. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur merupakan 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan merupakan salah satu 

kegiatan dalam negara demokratis. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur 

merupakan sebuah agenda yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah 

administratif setempat yang telah memenuhi syarat untuk dapat memilih calon 

kepala daerah yang dilakukan satu paket bersama dengan pemilihan wakil kepada 

daerah
13

. 

2.2.5 Partisipasi Politik  

Pada abad 14, hak dalam berpartisipasi dalam hal bentuk pembuatan 

keputusan politik, untuk memberi suara, atau menduduki jabatan pemerintahan 

telah dibatasai hanya untuk sekelompok orang kecil orang yang berkuasa, dari 

kaum orang berkelas atau kaya dan keturunan dari orang yang terpandang
14

. 

Budiardjo menuturkan bahwa : 

“Partisipasi merupakan komponen penting pembangkitan kemandirian 

dan proses pemberdayaan. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan 

strategi yang sangat potensial dalam pelaksanaan pesta demokrasi. 

Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga yang legal sedikit 

banyak secara tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi 

pejabat-pejabat Negara dan tindakan-tindakan yang di ambil oleh 

mereka”. 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, partisipasi merupakan  suatu 

bagian yang terpenting dalam proses merangsang kemandirian dan pemanfaatan 

masyarakat dalam sebuah proses pemilihan umum yang terjadi di Indonesia 

dengan cara berperan aktif atau hadir dalam penggunaan hak pilih.  

 

                                                           
12

 Daniel S, Salossa Mekanisme. 2005. Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut 
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Media Pressindo. Yogyakarta. 
13

 Skripsi Kinerja KPU Kab. Malang dalam Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Malang 

Tahun 2015. Muchammad Mashuri  
14

 Mas’oed .2001  Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada University Press1, Hlm. 45 
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Partisipasi adalah warga yang bertindak sebagai pribadi-peribadi, yang 

dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi 

dapat bersifat pribadi-pribadi dan kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau 

sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. 

Lebih jauh mengingatkan bahwa secara umum corak partisipasi warga negara 

dibedakan menjadi empat macam, yaitu : pertama, partisipasi dalam pemilihan 

(electoral participation), kedua, partisipasi kelompok (grup participation), ketiga, 

kontak antara warga negara dengan warga pemerintah (citizen Government 

contacting) dan keempat, partisipasi warga negara secara langsung.
15

 

Menurut Samuel Hungtinton bahwa pengertian partisipasi politik adalah 

aktivitas atau kegiatan warga sipil (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi 

pengambilan keputusan oleh pemerintah. Bentuk partisipasi politik mengacu pada 

wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson 

dalam Hadiwijoyo, membagi partisipasi politik menjadi
16

:  

a. Electoral activity : yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung 

ataupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu/pilkada. Termasuk 

dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberi sumbangan untuk 

kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk 

mendukung dan memilih sebuah partai politik atas nama partai itu, 

memberikan suara dalam pemilu, mengawasi pelaksanaan pemberian 

dan perhitungan suara, melihat calon-calon yang diajukan dan lain-

lainnya. 

                                                           
15

 Laporan Akhir Penelitian. 2015, Kehadiran dan ketidak hadiran pemilih di TPS dalam pelaksanaan 

pemilihan umum, KPUD Kota Malang, Hlm. 8 
16

 Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012, Negara, Demokrasi dan Civil Society, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm. 71 
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b. Lobbying: yaitu tindakan seseorang, ataupun sekelompok orang untuk 

menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan 

untuk mempengaruhi pemerintah atau tokoh politik yang menyangkut 

masalah tertentu yang mempengaruhi mereka. Kegiatan ini biasanya 

digunakan untuk memperoleh dukungan ataupun mobilisasi dukungan 

dan tantangan terhadap masalah-masalah tertentu yang hendak ditangani 

oleh pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat. 

c. Organization: yaitu keterlibatan warga masyarakat kedalam berbagai 

organisasi sosial dan politik, apakah itu sebagai pimpinan, aktivis atau 

sebagai anggota biasa, organisasi tersebut mempunyai fungsi 

mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik, ada 

organisasi yang memusatkan terhadap isu-isu yang bersifat spesifik, 

seperti misalnya wahana lingkungan hidup indonesia (WLHI), dan ada  

pula yang mempunyai kepentingan berbagai macam isu, sebagai 

misalnya yayasan lembaga bantuan hukum demokrasi. Ada organisasi 

yang memusatkan perhatiannya pada masalah keagamaan. Menjadi 

anggota saja sudah menunjukan elemen dari partisipasi sekalipun 

seseorang belum tentu terlibat langsung mempengaruhi. 

d. Contacting: yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan 

secara langsung (mendatangi ketempatnya bertugas, menghubungi lewat 

telepon)pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara 

individual ataupun kelompok orang yang sangat kecil jumlahnya. 

Biasanya dengan bentuk partisipas seperti ini akan mendatangkan 

manfaat bagi orang yang melakukan partisipasi tersebut. 
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e. Violence : yaitu cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah 

juga dapat dimasukkan dalam kategori partisipasi politik, hanya saja 

cara yang ditempuh untuk mempengaruhi pemerintah dengan melakukan 

pengerusakan terhadap barang atau individu.
17

 

Melihat lima bentuk-bentuk partisipasi politik diatas maka yang tepat 

digunakan dalam pemungutan suara guna keberhasilan sebuah partai yaitu 

Electoral Activity. Electoral Activity merupakan suatu bentuk Kegiatan partisipasi 

dalam hal memberikan dukungan melalui penggunaan hal pilih dalam pemilihan 

umum untuk memilih pasangan calon yang dipercayai dan menduduki kursi-kursi 

jabatan. 

2.2.6 Tingkat Partisipasi 

Tingkat partisipasi yakni suatu ukuran keikutsertaan warga negara dalam 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Partisipasi 

politik mempersoalkan tentang hubungan antara kesadaran politik dan 

kepercayaan pada pemerintah
18

.  

Milbrath dan Goel dalam Ramlan Surbakti menjelaskan tingkat partisipasi 

masyarakat dipengaruhi 2 faktor yaitu
19

 : Faktor yang pertama adalah 

kesadaran politik yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban politik sebagai 

warga negara. Faktor yang kedua kepercayaan kepada pemerintah yaitu 

penilaian seseorang terhadap pemerintah. 

  

Menurut pendapat diatas menjelaskan tingkat partisipasi dapat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor yang mana faktor-faktor di atas merupakan faktor yang 

timbul dari rasa simpati masyarakat terhadap dunia perpolitikan yang tengah 

terjadi saat ini diIndonesia. Selain itu faktor yang mempengaruhi tingakat 

                                                           
17

  Jurnal Suharyanto, Agung. Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam pemilihan Kepala Daerah 
18

 Laporan Akhir Penelitian. 2015, Pasrtisipasi masyarakat 
19

 Urbakti Ramlan 1992, Memahami Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Informasi, Hlm. 144 
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partisipasi yaitu tingkat kepercayaan untuk menarik simpati dari masyarakat. Hal 

ini jelas mengarah kepada pasangan calon atau para perwakilan rakyat yang 

nantinya duduk di kursi jabatan.  

2.2.7 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka Berfikir Kinerja KPU dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada 

Pilkada Serentak Tahun 2018 

 

Kinerja KPU Partisipasi Pemilih 

SDM Aparatur 

Anggaran 

Keterbatasan 

Waktu 

Faktor yang 

mempengaruhi 

Kinerja 

Perencanaan, 

Pelaksanaan 

Program dan 

Anggaran, 

Pembentukan 

Badan Adhoc 

(PPK, PPS), 

Pembentukan 

Relawan 

Demokrasi, 

Penyediaan Bahan 

dan Alat 

Sosialisasi 

Sosialisasi : 

Sosialisasi 

Kepada 

Masyarakat, 

Kerjasama 

dengan 

Pemerintah, 

Sosialisasi 

melalui Media 

Massa 

SOSIALISASI 


